Michel Remery

Tweeting
with GOD
# Big Bang, bøn, Bibelen, sex
korstogene, synd, karriere ...

Download TwGOD appen!
Få mere information om hver eneste side i
denne bog i den gratis app #TwGOD:
•Download #TwGOD-appen på www.tweetingwithgod.com
•Brug appen til at tage et billede af illustrationen i starten af
hvert kapitel (på venstresiden, oven over
#TwGOD-fuglen).
•Se videoer, følg links og læs mere direkte på
din smartphone.

Om denne bog
Denne bog kan hjælpe dig, hvis du ønsker at vokse i troen og udvikle dit forhold til Jesus. I projektet Tweeting with GOD (#TwGOD) får du en introduktion til, hvad Bibelen og Den Katolske
Kirke siger om troen på Gud. Se også hjemmesiden www.tweetingwithgod.com og #TwGOD-appen. Bogen her kan bruges som oplæg til diskussion i studiegrupper eller som supplement til
trosundervisning, hvor den kan give en dybere forståelse af troen. Den kan også bruges som en
hjælp til at forklare din tro til andre. Skt. Peter siger, at de troende “altid [skal] være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har” (1 Pet 3,15).
Spørgsmålene i denne bog er rigtige spørgsmål stillet af unge mennesker. I et par år mødtes en
gruppe unge i forfatterens kirke i Leiden i Holland (ikke langt fra Amsterdam) for at diskutere deres tro. De kaldte deres gruppe for JP2 efter pave Johannes Paul II (se tweet 2.50). Man kunne spørge
om alt - intet var tabu. Så du skal ikke forvente at finde en komplet katekese i denne bog (se tweet
1.9). Svarene er formuleret, som de ville være det i en samtale med unge; de er hverken akademiske eller udtømmende. Spørgsmålene i bogen er delt op i overordnede emner, så de er lettere at
finde.
Pave Frans kaldte Tweeting with GOD et meget vigtigt projekt. Da han lagde sine hænder på en
af bøgerne for at velsigne projektet, bad han et øjeblik for alle de mennesker, som vil læse bogen
i deres søgen efter sandhed i deres liv (se billedet). Hans ord var også henvendt til dig: “I dag kalder
Jesus hver enkelt af jer til at følge ham i hans kirke og til at være missionærer. Herren kalder på
dig i dag! Ikke masserne, men dig og dig og dig - hver og en af jer. Lyt til, hvad han siger til dig i
dit hjerte” (prædiken, 27. juli 2013). (Se tweet 4.3 - 4.4).
Denne bog handler om troens kerne, om Gud, skabelsen, Bibelen og om det forhold, Gud har til os.
Den handler også om Kirkens oprindelse og historie, og om hvordan Kirken er til stede i verden. I
bogen diskuteres også bøn, hvor svært livet kan være, kirkebygningens rolle og hvad liturgien og
sakramenterne kan gøre for os. Sidst, men ikke mindst diskuteres det kristne liv og de forskellige
valg, som du kan blive stillet over for som troende.
Læs mere
I boksene ‘Læs mere’, finder du henvisninger til tekster, der giver en forklaring eller uddybning
af emnet. De fleste henvisninger indeholder afsnitsnumre. De tekster, der henvises til, er bl.a.:
• Bibelen (se appendiks 1 for en liste over forkortelser)
• Den Katolske Kirkes Katekismus (KKK)
• Compendium of the Catechism of the Catholic Church (CCCC)
• YouCat (YOUCAT)
Find direkte links til disse og andre ressourcer i appen eller på www.tweetingwithgod.com.

Forord
Denne bog er skrevet til dig! Der kan være alle mulige grunde til, at du samlede den op. Måske
kunne du lide titlen. Måske leder du efter svar. Måske fik du den i gave. Måske spørger folk dig
om din tro. Eller måske samlede du den op, fordi du kedede dig. Lige meget, hvad grunden var,
vil jeg foreslå dig fire ting, når du begynder at læse.

Vær ikke bange for at spørge!
Du er velkommen til at stille spørgsmål. Dine
spørgsmål er udtryk for dine tanker og din tvivl.
De siger noget om, hvem du er, hvad du længes
efter, og hvad du skal gøre. Svarene hjælper
dig til at komme videre. Jeg er sikker på, at du i
denne bog vil støde på en masse af dine spørgsmål (og forhåbentlig også nogle svar).
Vær ikke bange for at lytte!
Det kan være ret svært at lytte - især, hvis du inderst inde tror, at du kender svarene allerede. Virkelig at lytte kan være ret udfordrende. Det kan
lære dig noget om, hvem du er, hvad du virkelig
tænker, og hvad du tror. De forskellige tweets i
denne bog kan måske hjælpe dig med det.

Vær ikke bange for at tænke!
Alle kan tænke. Men virkelig at tænke er noget,
som vi ikke gør så tit. Tænker du nogensinde
over, hvem du er? Hvor du kom fra? Hvor du
er på vej hen? Eller er du mest optaget af dit
hverdagsliv? Jeg udfordrer dig til at tænke over
svarene i denne bog.
Vær ikke bange for at tro!
At tro på Jesus er ikke så bizart eller ulogisk,
som nogle mennesker synes. Tværtimod kan
mange spørgsmål kun besvares gennem vores
tro på Jesus. Men vi tror ikke kun med hovedet.
Nej, endnu vigtigere er det måske, at vi også
tror med vores hjerter.

# Mit eget kald
Når vi taler om kald, spørger unge mennesker mig ofte om mit eget kald til at blive præst. Efter
min uddannelse fra Delft Tekniske Universitet var jeg glad for mit job som arkitekt, havde en dejlig kæreste, en god løn, gode karrieremuligheder og en lækker bil. Alt gik godt, og jeg tænkte ikke
på at blive præst. Men på et tidspunkt begyndte noget at rumstere inden i mig. Jeg blev rastløs og
forstod ikke hvorfor. Jeg havde alt, hvad jeg kunne drømme om, havde jeg ikke? Efter noget tid
bad jeg en præst om at være min åndelige vejleder (se Tweet 3.4 og 4.6).
Først lærte jeg at bede. Så lærte jeg at stole på Gud. Det var ikke let! Og for at være helt ærlig, så er
det stadig svært nogle gange. Men jeg lagde mærke til, at jeg blev mindre optaget af, hvad jeg selv
ville, og jeg så, at alt, hvad Gud bad mig om, virkede godt. Til sidst kom der en dag, hvor jeg fik
svaret under bøn: Hvis jeg ville være virkelig lykkelig sammen med Gud, så var jeg nødt til at blive
præst. Beslutningen om at blive præst er stadig den bedste beslutning i mit liv! På samme måde har
Gud en plan for dig. Og det fantastiske er, at du kan være sikker på, at det vil bringe dig glæde at
følge hans plan. Derfor udfordrer jeg dig til at stole på Gud og søge dit kald (se tweet 4.6).
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#Jeg tør godt at tro.Tør du?
At tro på Gud er ikke altid let. Da jeg læste til arkitekt, gik jeg nogle gange
i kirke, men så kun gamle mennesker dér. Jeg var sikker på, at Kirken ikke
ville blive ved med at eksistere ret meget længere. Det ændrede sig dog, da
jeg tog med til Verdensungdomsdagen i Manila og mødte unge katolikker
fra hele verden. De var ikke blot på min alder. De var også fyldt med entusiasme for Jesus og hans kirke. At lære Jesus at kende har været en lang rejse for mig, og der er stadig mange ting, jeg ikke ved om ham. Så jeg bliver
ved med at stille spørgsmål. Men i mit hjerte er jeg sikker på, at jeg kan regne med ham og med
Kirken. Jeg stoler på ham. Det er tro. I mit liv har jeg oplevet, at Jesus gerne vil være min ven - en
ven, som holder af mig, og ønsker det bedste for mig. Det er derfor, jeg er glad, selv når jeg må gå
gennem svære tider, og selv når jeg er ked af det, eller lider - for jeg er ikke alene!
Jeg håber virkelig, at denne bog vil hjælpe dig med selv at erfare dette. Jesus ønsker også at være
din ven. Han vil kun én ting: at du finder lykke i dette liv og i det næste. Det er derfor, han gerne
vil hjælpe dig til at lære ham bedre at kende, at tale med ham, at bede. Han vil gerne hjælpe dig
med at se, hvor meget mening det giver at tro. Han ønsker at besvare alle dine spørgsmål.
Fader Michel Remery
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Del 1

# Tweets om Gud:
Begyndelsen
og enden

14

Skabelse eller tilfældighed?

1.1 Udelukker Big Bang-teorien ikke troen på Gud?
lang tid har videnskabsmænd prøvet at finde
ud af, hvordan verden blev til. I Europa, for
eksempel, har et fysikinstitut, den Europæiske
Organisation for Kerneforskning (CERN),
bygget en maskine, der skal prøve at efterligne
det, der skete ved Big Bang. Det er rigtig
spændende og meget teknisk. Men nogle mennesker tror, at Kirken er imod den slags ting
og kun accepterer Bibelens fortælling om skabelsen i 1. Mosebog (se tweet 1.2) som forklaring
på, hvordan universet blev til (ofte kaldet kreationisme). Men det er bestemt ikke sandt.
Kirken står slet ikke som modsætning til videnskaben. Tværtimod!

I

# Katolsk visdom
Gennem tiden har Kirken frembragt mange
store videnskabsmænd (se boks). For eksempel
var det en katolik, fader Georges Lemaître
(†1966), som først formulerede teorien om Big
Bang. Han blev æret af Kirken på flere måder,
hvilket i sig selv viser, at hans teori ikke modsiger det, som troen siger. Faktisk blev Lemaîtres ideer mødt med stor modstand uden
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for Kirken, mens han blev støttet af pave Pius
XII (†1958). Selvom teorien om Big Bang ikke
direkte beviser, at Gud skabte verden, så er den
helt sikkert forenelig med den bibelske skabelsesberetning, hvor Gud i starten siger: “Der
skal være lys” (1 Mos 1,3). Der er intet i vejen for,
at vi kan se Gud som ham, der strøg tændstikken til skabelsens festfyrværkeri for omkring
14 milliarder år siden!

# Livets oprindelse
Ligesom teorien om Big Bang blev også teorien om genetik først udtænkt af en præst, Gregor Mendel (se tweet 1.3). Det billede af universet
og af livet, som tegnes af disse teorier, viser en
gradvis udvikling over tid. Dette billede er
samstemmende med den katolske opfattelse af
verden, hvor Gud giver sine skabninger den
ære at bidrage til den fortsatte udvikling (se tweet
1.3). Faktisk er det latinske ord for udvikling,
evolvere, som bruges af den hellige Augustin i
begyndelsen af 400-tallet til at beskrive universets udvikling, forløber for det moderne ord
evolution. I denne diskussion er det vigtigt at

Hvem er de mest kendte
katolske videnskabsmænd?
Der er mange katolikker blandt de største
videnskabsmænd og lærde gennem histo
rien. Franciskaneren Roger Bacon (†1292),
for eksempel, blev beordret af paven til at
skrive en bog om filosofi og naturvidenskab.
Kardinal Nicolaus Cusanus (†1464) udviklede
linser til hjælp for nærsynede mennesker.
Katolikkerne var de første til at tegne kort
over verden - tænk på Marco Polo (†1324),
Bartholomeu Diaz (†1500) og Christopher
Columbus (†1506).
Leonardo da Vincis (†1519) geniale arbejde
er velkendt. Men glem ikke Nikolaus Koper
nikus (†1543), som var den første, der frem
satte teorien om, at Jorden kredser om So
len. Jesuitten fader Matteo Ricci (†1610) var
den første, der gav sig i kast med en ordbog
over det kinesiske sprog. Den danske Niels
Steensen (†1686) grundlagde geologien og
gjorde store opdagelser inden for anatomi.
Jean-Baptiste Lamarck (†1884) var den første,

forstå begrænsningerne i de videnskabelige
teorier om universets oprindelse: De kan kun
beskrive, hvordan tingene har ændret sig over
tid. Siden de ting, de beskriver, ikke er
“selv-forårsagende” (de har ikke skabt sig selv),
er der stadig behov for en første årsag (se tweet
1.9). Denne første årsag til alle ting kalder vi
Gud. Og desuden har katolske tænkere, blandt
andre, set stor orden og skønhed i den måde,
hvorpå universet er sat sammen. Selvom det
ikke er et formelt bevis, underbygger denne underliggende orden troen på, at universet er skabt
af et kreativt, guddommeligt intellekt.

# Skabelse ud af ingenting
Skabelsesberetningen fortæller os, hvordan
Gud meget omhyggeligt skabte verden. Han
skabte alting ud af ingenting (ex nihilo på
latin). Han skabte både det enorme univers
med alle dets solsystemer og det mindste molekyle i din krop. Når du indser det, oplever du
Guds nærhed og ved, at han er allevegne, selv
i det ydre rum. Hvis en rumrejsende svævede i
mørket mellem planeterne, ville Gud også
være til stede dér (Sl 139,8-12).

der udarbejdede en teori om evolution, og
Gregor Mendel (†1884) er ophavsmand til
genetikken (se tweet 1.3). Disse lærde mænd
var alle katolikker ligesom også Alessan
dro Volta (†1827) og André-Marie Ampére
(†1836), som gjorde store opdagelser inden
for elektricitet.

Big Bang-teorien udelukker ikke troen
på Gud. Tværtimod kan den ses som
den måde, hvorpå Gud påbegyndte
skabelsen af universet.

Læs mere
Skabelse: KKK 282-299; CCCC 54; YOUCAT 43
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1.3 Evolution eller skabelse?

E

volutionsteorien, som man lærer om i de
fleste skoler, står ikke i sig selv i modsætning til den katolske tro. Det var en katolsk
præst, fader Gregor Mendel (†1884), som udarbejdede teorien om genetisk arvelighed, som
danner grundlag for den moderne forståelse af
Darwins teori om evolution. Menneskekroppen kan sagtens have udviklet sig på en eller
anden måde.

# Den stærkeste overlever
Men ud fra vores viden om evolution kan vi
ikke konkludere, at mennesket blot er et dyr,
eller at menneskets handlinger er styret af
de principper, som Charles Darwin (†1882)
opdagede, hvor arter kun trives, når de stærkeste overlever og udvikler sig (det, som kaldes
”survival of the fittest”). Sådanne ideer kan
lede til social uretfærdighed og endda forfærdelige overgreb mod de svageste medlemmer
af samfundet (tænk på nazisterne, som lagde
stor vægt på ideen om de stærkestes overlevelse). Evolutionsteorien kan hjælpe os med at
forstå, hvordan levende organismer udvikler
20

sig over tid, men vi må ikke bruge den som
et argument for at benægte, at alle mennesker
har den samme værdighed, lige meget om de
er svage eller stærke, fordi de er skabt af Gud
i hans eget billede. Derfor har vi som kristne
en særlig omsorg for de svagere medlemmer
af samfundet. Kirkens sociallære er baseret på
dette princip (se tweet 4.45).

# Menneskedyr?
Alle dyr har en utrolig evne til at tilpasse sig
deres naturlige levesteder, og de har en evne
til at handle og et ønske om at trives, som ikke
findes i maskiner. Men mennesket har evner,
der langt overgår dyrenes. Filosoffen Ludwig
Wittgenstein (†1951) forklarede denne forskel
med et eksempel: En hund kender sin herre, men den ved ikke, at dens herre kommer
hjem i overmorgen. G. K. Chesterton (†1936)
bemærkede, at fugle bygger reder, men de
bygger dem ikke i gotisk stil (Everlasting Man).
Sådanne eksempler viser os, at dyr ikke tænker
på tiden eller på de abstrakte ideer, der muliggør sprog, kunst, arkitektur, etik, videnskab,

Hvad med dinosaurer og
rumvæsner?
Dinosaurernes eksistens er blevet ende
gyldigt bevist af palæontologer og andre
videnskabsmænd. Jorden er flere milliarder
år gammel og har gennemgået forskellig
geologiske faser. Dette står ikke i modsæt
ning til det katolske syn på Jordens oprin
delse. Pave Johannes Paul II sagde engang:
”Sandheden kan ikke modsige sandheden”
(22. oktober, 1996). Ægte videnskabelige

sandheder vil aldrig stå i modsætning til
troens sandhed (se tweet 1.5). Derfor er Kir
ken ikke bange for videnskaben.
En gang imellem bliver vi overraskede over
grynede billeder, der godt kunne ligne en
ufo eller et rumvæsen. Nogen siger, at Gud
ville øve sig først, før han skabte menne
sket, og derfor skabte han rumvæsner.
Men det er der ingen antydning af over
hovedet i Bibelen eller i den anerkendte
videnskab.
Selvom astronomer kan se mere og mere

filosofi og teologi. Vi mennesker er på den
anden side i stand til at tænke abstrakt. Vores tanker og ønsker kan bevæge sig ud over
vores instinkt om at overleve i dette øjeblik.
Det understøtter ideen om, at mennesket har
en udødelig sjæl. Dyr er tilfredse med at være,
hvad de er, men mennesker søger den endegyldige lykke og er ikke tilfredse med skabte,
endelige ting alene.

# Udødelig sjæl
Vores sjæl gør os til den person, vi er, og giver
os frihed til at træffe bevidste valg. Modsat
dyrene har vi mulighed for at tage beslutninger
ud fra vores opfattelse af, hvad der er moralsk
rigtigt og forkert. Det gør vi ved at mærke
efter med vores samvittighed, vores viden
om godt og ondt (se tweet 4.1 og 4.12). Gud elsker
hvert enkelt menneske så meget, at han gav
hver enkelt en sjæl, som vil leve videre, efter
kroppen er død. Gud skabte vores sjæl i det
øjeblik, vores liv begyndte, ved undfangelsen
(se tweet 4.26). Vores sjæl er kernen i vores liv.
Den gør os menneskelige, giver os sind og vilje. Sjælen gør, at vi er i stand til at elske Gud
og elske hinanden.

af universet, er der ikke blevet fundet liv
uden for Jorden, selvom der findes plane
ter, hvor det er teoretisk muligt. Selvom
der findes liv uden for Jorden, så er det
blevet skabt af Gud i kærlighed. Derfor be
høver vi ikke at bekymre os om spørgsmål
om rumvæsner.

Evolution og skabelse udelukker
ikke hinanden. Evolution kan ses i
naturen, men vi og vores sjæle er
skabt af Gud.

Læs mere
Evolution: KKK 282-289; CCCC 51; YOUCAT 42. Sjælen: KKK 362-368, 382; CCCC 69-70; YOUCAT 62-63.
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1.5 Modsiger tro og videnskab hinanden?

N

ogle gange virker det som om, tro og
videnskab modsiger hinanden. Men sådan
er det faktisk ikke. Videnskaben har aldrig
vist, at det ikke giver mening at tro på Jesus
Kristus. Kirken er ikke imod forskning. Tværtimod har der altid været masser af katolske videnskabsmænd (se tweet 1.1). Dertil kommer Det
Pavelige Videnskabelige Akademi, som har
eksisteret i århundreder. Kirken lærer dog, at
videnskabelig forskning skal finde sted inden
for bestemte moralske og etiske rammer. For
eksempel må forskningen aldrig bevidst skade
menneskets værdighed eller liv. Derfor bør
forskning, der indebærer, at man ødelægger
menneskefostre, ikke tillades (se tweet 4.34).

# Frihed gennem sandheden
Nogle videnskabsmænd og troende sidder
fast i deres egen måde at se verden på og er
blevet ude af stand til at acceptere, at man
diskuterer deres synspunkter. De afviser alt,
der ser ud til at være i modstrid med dem. Der
er masser af eksempler i tidens løb på ophedede diskussioner, blandt andet i historien om
24

Galileo Galilei (se boks). Vi behøver ikke at være
bange for den sandhed, som videnskaben kan
finde frem til. Jesus sagde selv: ”Sandheden
skal gøre jer frie” (Joh 8,32). Det betyder, at vi
sagtens kan stille spørgsmål, undersøge og
forske videnskabeligt. At gøre det kan hjælpe
os til at vokse i troen, fordi vi ser, hvor smuk
Gud har skabt verden. Men der findes mere
end blot eksakt videnskab. Det er ikke alt, der
kan måles og vejes. For eksempel prøver man
gennem teologien at finde svar på spørgsmål
om Gud.

# Guds værk
Pave Benedikt XVI sagde om universets komplekse struktur med et citat fra en salme, at
den stjernefyldte himmel ”fortæller om Guds
herlighed” (Sl 19,1). Og han tilføjede, at resultaterne af videnskabelig forskning gør os i stand
til at prise Gud, da de gør os bedre i stand til
at forstå naturlovene. Derfor opfordres vi til
at ”se på Herrens værk med taknemmelighed
(Angelus, 21. december, 2008). Samtidig må vi aldrig
glemme, at Gud altid er større end, hvad

Tog Kirken fejl angående
Galileo Galilei?
Den italienske videnskabsmand Galileo
Galilei nævnes ofte som et eksempel på en
videnskabsmand i strid med Kirken. Histo
rien fremstilles som om Kirken gav Galileo
mundkurv på, blot fordi han havde sagt,
at Kopernikus’ (†1642) heliocentriske teori
var rigtig, og at Jorden kredser om Solen.
Denne idé blev mødt med megen mod
stand både inden og uden for Kirken, og
da Galileo ikke havde tilstrækkelige beviser,
blev han tvunget til at trække sig tilbage til
sit landsted resten af sit liv. Trods det valgte

videnskaben kan lære os om hans skaberværk.
Det er derfor, at troen på Jesus Kristus stadig
er det absolut vigtigste, fordi kun han, som er
Guds Søn, kan åbenbare den fulde sandhed om
sin Fader.

# Tro og videnskab
Det Andet Vatikankoncil, et vigtigt kirkemøde (se tweet 2.48), skrev i 1965, at Gud ”kan
erkendes med sikkerhed ud fra den skabte
verden ved hjælp af den menneskelige fornufts
naturlige lys” (Dei Verbum, 6). Ved at bruge deres
fornuft, dvs. ved at tænke omhyggeligt, kan
mennesker komme til den erkendelse, at Gud
eksisterer (se tweet 1.6).

hans datter at blive nonne.
Senere kunne man bevise, at Galileo havde
ret i det meste. Men historien om Gali
leo er langt mere kompleks, end det ofte
fremstilles. Der var misforståelser på begge
sider, og det handlede om mere end blot
solsystemets opbygning. Da de videnskabe
lige beviser kom frem, accepterede Kirken,
at Jorden kredser om Solen. Galileos bidrag
til videnskaben er siden blev anerkendt
af Kirken, og hans navn renset for enhver

Tro og videnskab er begge meget vigtige. Pave
Johannes Paul II skrev en encyclika (pavelig
rundskrivelse) om forholdet mellem troen og
den menneskelige fornuft: ”Tro og Fornuft er
ligesom to vinger, hvormed menneskeånden
hæver sig for at udforske sandheden; og Gud
har i menneskehjertet nedlagt et ønske om at
kende sandheden - kort sagt kende ham selv
- således, at mennesker ved at kende og elske
Gud også når til den fulde sandhed om dem
selv” (Fides et Ratio, forord).

anklage. Pave Pius XII kaldte ham en stor
videnskabsmand (3. december, 1939). Pave Jo
hannes Paul II beklagede, at Galileo havde
lidt på grund af Kirkens ledere (10. november,
1979) og bad offentligt om tilgivelse for

deres behandling af ham (12. marts, 2000).

Sandheden, hvad enten den erkendes
gennem videnskab eller tro, modsiger
ikke sig selv. Jesus sagde: ”Sandheden
skal gøre jer frie”.

Læs mere
Videnskab og skabelse: KKK 282-289; CCCC 51; YOUCAT 41. Skaberværkets love: KKK 339, 346, 354; CCCC 62, 64; YOUCAT 45.
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1.6 Kan jeg se Gud i naturen og i verden?

F

ra tid til anden hører vi i nyhederne om,
hvordan en journalist har offentliggjort
hemmelige dokumenter på internettet. Nogen
gange er disse informationer virkelig en åbenbaring for samfundet. Forfattere, kunstnere og
musikere fortæller os også noget. Hvis du læser en tekst, studerer et kunstværk eller lytter
nøje til et stykke musik, kan du lære noget om
den person, der har skabt det.
Hvis man ser på naturens verden, og hvor
smukt alting passer sammen, dukker der automatisk en række spørgsmål op.

# Hvor kommer det hele fra?
Du kender måske den følelse af forundring
og nærmest ærefrygt, som man kan få, når
man ser et nyfødt barn. Alt, hvad der skal til,
for at det kan blive til en fuldt udvokset mand
eller kvinde, er allerede til stede: ti små fingre,
to skinnende øjne og en lille bitte mund, der
trods sin størrelse kan frembringe en utrolig
larm. Eller måske kender du den følelse, det
giver, når du, udmattet efter klatreturen, når til
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toppen af en bakke og forpustet kigger rundt
for at se den fantastiske udsigt. I den slags
situationer tænker du måske: ”Hvor kom alt
dette fra?” På blot et par uger kan en plante
gro frem fra et lille frø. Efter at frøet er spiret
og har udfoldet sig, er alle de vigtigste dele af
planten der allerede i miniatureformat. Lidt
efter lidt vokser de og modnes. Naturen fungerer så utroligt godt, at vi må spørge os selv,
hvordan det skulle kunne være et tilfælde, at
den er endt på den måde.

# Spørgsmål om begyndelsen
Hvis du tog dig tid til at se grundigt efter, ville
du begynde at stille spørgsmål om altings
begyndelse. Kunne der være en, som har gjort
det hele så smukt? Kunne mennesket være
andet og mere end en tilfældighed frembragt
af naturen?
Der er mange spændende videnskabelige teorier om, hvordan jorden og livet på den opstod,
men der er ikke én teori, der kan forklare alt
(se tweet 1.1). Kort sagt er ingen af disse teorier

Gud som gartner
En katolik, som blev gjort grin med af nogle ateister på grund af hans tro på Gud, trak sin mobiltelefon og en lom
mekniv frem. Han åbnede bagsiden af telefonen og lagde den på bordet mellem dem. ”Hvis jeg sagde til jer, at alle
disse små elektroniske komponenter var faldet på plads helt tilfældigt”, sagde han, ”så ville I grine stort ad mig. Men
se nu på naturen. Ville det ikke være noget af et tilfælde, hvis det hele havde udviklet sig og var faldet på plads ved et
tilfælde?” Vores ærefrygt, når vi ser på naturens kompleksitet og skønhed, kan opmuntre os til at tro på Gud.
Men skabelsen er ikke en død mekanisme, og Gud er ikke ligesom en computerdesigner eller en urmager, som sender
sin skabning ud i verden uden videre tanke. Gud er mere som en gartner, der hele tiden passer sin have. Jesus sam
menlignede sin far med en vingårdsmand, der tager sig af de vinstokke, han har plantet, klipper de døde eller visne
grene af og passer på dem, der stadig lever. I dette billede er det Jesus selv, der er vinstokken, og alle menneskene
danner sammen grenene på ham. På den måde inviterer han os til at være forenet med ham (Joh 15,1).

fyldestgørende, uden at man antager, at der er
en vilje eller en skaber bag det hele. Det er det,
vi kalder Gud. På den måde er mange store
tænkere kommet frem til, at Gud må eksistere,
og at han har skabt verden.

# Gud åbenbares i naturen
Hvis det er sandt, må vi også kunne lære
noget om Gud ved at se på hans skaberværk,
på naturen. Paulus sagde: ”For hans usynlige
væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger” (Rom 1,20).
Selvom der er meget, vi ikke ved om Gud, har
han afsløret en række vigtige ting om sig selv
i naturen. For eksempel at han eksisterer, og at
han har skabt verden. Det er derfor, vi nogle
gange taler om den naturlige åbenbaring. Der

er dog stadig mange ubesvarede spørgsmål.
Har Gud stadig omsorg for verden? (se boks).
Hvis han stadig interesserer sig for verden,
hvorfor sker der så naturkatastrofer? Den slags
spørgsmål gemmer vi til senere (se tweet 1.35).
Lige nu er det tilstrækkeligt at fastslå, at vi kan
lære noget om Gud og hans åbenbaring ved at
se på hans skaberværk, som vi kalder naturen.

Lige som en kunstner viser Gud noget
af sig selv i sit skaberværk. Den orden
og skønhed, vi ser, kan ikke være
opstået ved en tilfældighed.

Læs mere
Gud i naturen: KKK 31-36; CCCC 3; YOUCAT 4.
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1.8 Er der kun én sandhed?

H

vad er sandhed?”, spurgte Pilatus, da Jesus sagde til ham: ”Derfor er jeg kommet
til verden, for at jeg skal vidne om sandheden”
(Joh 18,37). Mange spørger sig selv, hvad sandheden er. Det er et rigtig godt spørgsmål.

# Føl, tænk, tro
I 1200-tallet stillede den store tænker, den hellige
Thomas Aquinas, det samme spørgsmål. Han
sagde, at ”sandhed er overensstemmelse mellem
tanken og tingen” (Summa I.16.1). Nogle gange ændrer vi mening om eller opfattelse af noget. Det
er ikke tingen selv, der har ændret sig, men den
måde, vi ser på den. Vi må hele tiden prøve at
sørge for, at vores tanker om tingene er i overensstemmelse med, hvordan de i virkeligheden
er, for både den måde, vi opfatter dem på, og det,
vi tænker om dem, kan være fejlagtige.
Derfor sagde Thomas Aquinas, at vi kan nå
frem til sandheden gennem brugen af vores
sanser (empirisk sandhed), ved at tænke (filosofisk sandhed) og gennem vores tro, som den
er åbenbaret af Gud (teologisk sandhed). Ved
30

at tænke grundigt over det, vi oplever i verden,
og sammenholde det med det, som Jesus har
fortalt os, kan vi komme til en erkendelse af
sandheden om Gud og om os selv.

# Min sandhed, eller Sandheden?
Jesus sagde: ”Enhver, som er af sandheden, hører min røst” (Joh 18,37). Han talte ofte om sandheden og sagde, at kun sandheden kan gøre os
frie (Joh 8,32). Guds Ord er sandhed (Joh 17,17), og
Jesus sagde om sig selv: ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden
ved mig” (Joh 14,6). Med den hellige Thomas’ ord
er Jesus den perfekte overensstemmelse mellem
Gud og os. Derfor er Jesus ligesom en bro
mellem Himlen og jorden. Jesus er Sandheden.
Ikke alle er enige i det. Mange tror, at sandheden er relativ, og at den afhænger af, hvad en
person tænker, føler eller tror (se boks). De tror,
at hver af os sideløbende kan holde fast i vores
egen sandhed, selvom hver persons sandhed er
forskellig fra alle de andres. Eftersom sandheden her er, hvad en person (eller et subjekt)
mener, ses sandheden som noget subjektivt.

En lille historie om sandhed
Der findes en gammel fabel, hvor vi hører om en gruppe blinde mænd, der i rajahens palads for første gang støder
på en elefant. Den blinde mand, som rakte sin hånd ud og rørte ved elefantens side, sagde, at en elefant er så glat
som en mur. Men den mand, som rørte ved snablen, sagde, at en elefant er rund som en slange. Han, som greb fat
om dens stødtand, sagde, at en elefant er så skarp som et spyd, og den mand, som fik fat i halen, sagde, at en elefant
er så tynd som et reb. Hvad er sandheden? Rajahen sagde, at de alle havde ret på en måde, men at de kun kunne nå
frem til den fulde sandhed ved at sætte alle delene sammen. Denne fabel citeres ofte for at illustrere, at der ikke er
én enkelt religion, der har ret - at de alle viser en lille del af Gud. Denne konklusion er lidt for forenklet; se bare på,
hvor meget de forskellige religioner modsiger hinanden. Det sjove er, at fablen også tit bruges til at vise, at vi aldrig
kan finde frem til hele sandheden. Men rajahen i fablen sagde, ganske korrekt, at de blinde mænd kunne finde frem
til sandheden ved at sætte alle delene sammen på den rigtige måde. Elefanten ændrer sig ikke, bare fordi vi taler om
den på forskellige måder. Selvom mændene havde forskellige, subjektive, opfattelser af elefanten, var der i virkelighe
den kun én elefant i paladset med egenskaber, der kan defineres objektivt. Så der er alligevel én sandhed. På samme
måde er der kun én Gud. Vi kan finde stykker af sandheden om ham i skaberværket (se tweet 1.6), i de ord, som Gud har
sagt til os (se tweet 1.10), og i Jesu liv og død (se tweet 1.26).

# Den virkelige sandhed
Jesus taler om en objektiv sandhed, hans egen
person, som er gyldig for alle, uanset hvad
man tror eller synes. Nogle træer, for eksempel, ser ud til at være døde om vinteren. Men
det er de ikke, for de begynder at blomstre
igen, når foråret kommer. Man kunne sige, at
det er sandt for dig, at træerne dør og så bliver
vækket til live igen, men det er ikke den faktiske Sandhed. I virkeligheden er træerne hele
tiden i live, og det er kun deres udseende, der
ændrer sig. Det er den objektive sandhed. Budskabet i Evangeliet er også objektivt sandt, lige
meget hvad folk synes, siger eller tror (se tweet
1.20). Denne sandhed bliver konkret og hånd-

gribelig, når du tænker på, at Jesus har gået på
jorden som menneske. Gennem alt, hvad han
sagde og gjorde, forkyndte Jesus, hvem Gud
er: Vores skaber, som elsker os, og håber på, at
vi siger ja til hans invitation om at være evigt
lykkelige i Himlen. Dette er den vigtigste
sandhed, vi nogen sinde kan nå frem til.
Sandheden afhænger ikke af, hvad
man synes (subjektiv), men er det,
som virkelig eksisterer (objektiv), og
derfor er sandt. Jesus er sandheden.

Læs mere
Gud er sandheden: KKK 214-217, 231; CCCC 41; YOUCAT 32.
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1.11 Taler Gud kun til os gennem Bibelen?
Eller taler han også til os på andre måder?
i kan finde spor af Gud i hans skaberværk,
og vi kan erkende Gud gennem vores
fornuft (se tweet 1.6). Men uden yderligere hjælp
kan vi kun se en lille del af, hvem Gud virkelig er. Heldigvis har han givet os andre måder
at lære ham at kende på. Han åbenbarer sig på
måder, der går længere end hans åbenbaring i
naturen. Overnaturlig åbenbaring overstiger
vores fatteevne og gør os i stand til ikke blot
at vide noget om Gud, men at kende ham og
elske ham.

V

ring. Helligåndens hjælp til Kirken fortsætter
den dag i dag (se tweet 2.13).

# To måder
Denne overnaturlige åbenbaring når os på to
måder: gennem Den Hellige Skrift (Bibelen)
og gennem kirkens hellige tradition. Paulus
forklarede, at begge dele er vigtige: ”Stå
derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad
enten det var i ord eller i brev fra os” (2 Thess
2,15). Guds åbenbaring fuldendes med Jesus og
slutter med den sidste apostels død. Siden Jesu
optagelse i Himlen har Helligånden hjulpet
Kirken med at forstå den fuldendte åbenba-

# Kun Bibelen?
Den tyske reformator Martin Luther (†1546)
afviste Kirkens hellige tradition. Han formulerede læren om sola scriptura (Skriften alene)
(se tweet 2.36). Det er derfor, protestanterne
prøver at basere deres kendskab til Gud på
Bibelen alene. Men Bibelen siger ikke, at Gud
kun åbenbarer sig gennem Bibelen. Derimod
siger den, at Kirken er ”sandhedens søjle
og grundvold” (1 Tim 3,15). Mange bibelvers
kan forstås på forskellige måder, deriblandt
bogstaveligt. Men det kan være misvisende
at forstå versene bogstaveligt uden at tage
hensyn til konteksten. For eksempel har der
gennem historien været folk, som har citeret
Bibelen for at opfordre til krig: ”og Herren din
Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem,
da skal du lægge band på dem. Du må ikke
slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed” (5 Mos 7,2). Men andre vers er blevet
brugt til at prædike fred: ”Salige er de, som
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Hvem var Paulus?
Apostlen Paulus var, før han blev omvendt på
dramatisk vis, en ivrig kristenforfølger. Han
sagde selv, at han tidligere til overmål forfulg
te Guds kirke og ville udrydde den (Gal 1,13).
Engang, da Paulus var på vejen til Damaskus,
så han et stort lys og hørte Jesus spørge ham:
”Hvorfor forfølger du mig?” (ApG 9,4). Fra det
øjeblik blev Paulus en af Jesu mest entusia

# Én åbenbaring, to måder
I løbet af den kristne kirkes første hundrede
år blev tekster om Jesus tilføjet til Det Nye
Testamente. De blev skrevet af Paulus (se boks),
forfatterne af de fire evangelier (evangelisterne) og andre (se tweet 1.17). Disse tekster blev
givet videre til den næste generation sammen
med mundtligt overleveret information om,
hvordan de skulle fortolkes. Det sidste, den del
af vores tro, som ikke findes i Bibelen, kaldes
traditionen.

stiske følgere. Han sagde, at han var blevet
kaldet af Guds Vilje til at blive Jesu apostel
(Gal 1,1).

Omkring 20 år efter Jesu død skrev Paulus et
antal breve til de forskellige kristne menig
heder, hvor han havde prædiket det glade
budskab om frelsen. På den måde holdt han
kontakten til de unge, lokale kirker (se tweet
2.18). Disse breve findes i Det Nye Testamente
(se tweet 1.18).

stifter fred, for de skal kaldes Guds børn” (Matt
5,9). Hvem har ret? For at svare, er det vigtigt
at læse Bibelen på den rigtige måde (se tweet 1.19
og

Skriften og traditionen danner en helhed, som
Kirken har fået betroet: ”Thi da begge springer
fra samme guddommelige kilde, flyder de på
en måde sammen og strømmer mod det samme mål” (Dei Verbum, 9). Den hellige tradition om
Guds Ord, som Jesus betroede apostlene, er
blevet videregivet til deres efterfølgere. Disse
mænd, biskopperne, har ligeledes ansvaret for
at bevare og udbrede dette Ord. Et glimrende
eksempel på traditionen er trosbekendelsen,
som katolikker og andre kristne siger hver
søndag (se tweet 1.31).

Gud taler til os gennem Skriften og
traditionen. Sammen danner de den
fuldkomne åbenbaring fra Gud, som
Kirken altid har overleveret.

1.20).

Læs mere
Skriften og åbenbaring: KKK 75-79; CCCC 12-13; YOUCAT 12. At bruge sin forstand: KKK 36-38, 50; CCCC 3-4, 6; YOUCAT 4-4, 7.
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1.16 Hvad er forskellen på det katolske Gamle
Testamente og den jødiske Tanakh?

D

en jødiske Tanakh består af 39 af de 46
bøger i vores Gamle Testamente (se tweet
1.15). Indholdet i Tanakh blev fastsat længe
efter Jesu død. Efter at romerne havde ødelagt
templet i Jerusalem i år 70 e.Kr., havde jøderne brug for stabilitet og noget til at lede dem,
og derfor samlede man Tanakh i dens nuværende form. Alle disse 39 bøger findes i vores
Gamle Testamente, som derudover indeholder
syv andre bøger (se tweet 1.15).

# 70 vise oversættere
Tanakh har ikke altid været begrænset til 39
bøger. I en gammel oversættelse findes alle
de 46 bøger, som er i den katolske version
af Det Gamle Testamente. Fra år 300 f.Kr.
begyndte det jødiske samfund i Alexandria at
oversætte bøgerne i Tanakh til græsk. Denne
oversættelse kaldes Septuaginta - det latinske
ord for ”halvfjerds” efter de 70 lærde, som
efter sigende arbejdede på oversættelsen.
Denne oversættelse var meget vigtig, især for
de græsktalende jødiske samfund uden for
Det Hellige Land, som ikke længere talte eller
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læste hebraisk. Men Septuaginta er også vigtig
for os, fordi den indeholder alle de 46 bøger
i Det Gamle Testamente, præcis som de blev
brugt fra år 300 f.Kr. og frem.
Oversætterne af Septuaginta inkluderede syv
bøger, som ikke var at finde i de ældste hebraiske skriftsamlinger. Dette viser, at man - længe
før Jesus blev født - allerede betragtede disse
bøger som inspireret af Gud. Disse syv bøger
kaldes De Deuterokanoniske Bøger, hvilket
betyder ”bøger fra den anden liste (eller kanon)” (se tweet 1.15).
Senere, da Det Nye Testamente blev skrevet,
tog forfatterne udgangspunkt i den græske
tekst i Septuaginta, og inkluderede derfor de
syv Deuterokanoniske Bøger. Dette viser, at de
første kristne fuldt ud accepterede hele Septuaginta. Derfor er der 46 bøger i det katolske
Gamle Testamente.

# En protestantisk bibel?
Når man kender denne baggrundshistorie, er
det derfor lidt overraskende, at Martin Luther

i 1500-tallet ikke anså De Deuterokanoniske
Bøger for at være en del af Den Hellige Skrift
og placerede dem imellem Det Gamle og Det
Nye Testamente i sin tyske oversættelse af
Bibelen. Og i mange senere protestantiske
versioner af Bibelen var de slet ikke inkluderet. Argumentet var, at jøderne bedst vidste,
hvilke originale bøger, der var med i Det Gamle Testamente. Men i og med at disse bøger
var med i Septuaginta-oversættelsen 300 år før
Kristus, er det Den Katolske Kirkes holdning,
at disse bøger rent faktisk havde været en del
af den jødiske Hellige Skrift, selvom de senere
blev udeladt.

# Den katolske bibel
En anden forskel mellem Tanakh og den katolske bibel er bøgernes rækkefølge. I Bibelen
står De Sene Profeter i slutningen i stedet for
Skriften (se tweet 1.15). Det er fordi, De Sene
Profeter fungerer som forberedelse for Det
Nye Testamente. De mange referencer til Messias’ komme (Jesus vor Frelser [se tweet 1.27])
gør, at det giver mening for kristne at placere
dem lige før Det Nye Testamente. I det store
hele er forskellene temmelig små.
Tanakh og Det Gamle Testamente beskriver
det samme forhold mellem Gud og hans folk.
Men det er vigtigt at forstå, at Det Nye Testamente fuldender og hjælper os med at forstå
Det Gamle Testamente. Med Jesus får Det
Gamle Testamente en ny dimension, fordi han
fuldender den åbenbaring og frelse, som Gud
påbegyndte med jøderne (se tweet 1.26).

Synagoge
Jesus gik ofte i synagoge, det jødiske
bedehus (Mark 1,21). Ligesom en kirke er
forbeholdt gudstjeneste, er en synago
ge forbeholdt bøn (se tweet 3.20 og 3.24).
Udover en stor sal til bøn er der ofte også
mindre rum, som bruges til møder eller
studier.
Det vigtigste sted i en synagoge er arken,
hvor skriftrullerne med Toraen opbevares.
Arken vender mod Jerusalem, så jøderne
vender mod det sted, hvor det oprindeli
ge tempel stod, når de beder foran arken.
Arken i synagogen er en henvisning til
Pagtens Ark i templet, hvor de ti bud blev
opbevaret (se tweet 1.24 og 1.27).
I midten af synagogen er der en forhøj
ning med en læsepult (bema), hvorfra
skriftrullerne bliver oplæst.

Den katolske bibel indeholder alle de
46 bøger i den jødiske Hellige Skrift
kendt i år 300 f.Kr. 39 af disse udgør
tilsammen Tanakh, som blev samlet i
70 e.Kr.

Læs mere
Bøger i Bibelen: KKK 120; CCCC 20; YOUCAT 16.
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1.18 Hvordan er Det Nye Testamente opbygget?
et Nye Testamente kan deles op i fire
dele: Evangelierne, Apostlenes Gerninger,
Breve (af Paulus, Jakob, Peter, Johannes og
Judas), og Johannes’ Åbenbaring.

D

# Evangelierne og Apostlenes Gerninger
Evangelierne er fire fortællinger om Jesu
Kristi liv, død og opstandelse. De blev skrevet
af de fire evangelister (se boks). Ordet evangelium betyder ”glædeligt budskab” eller ”gode
nyheder”, og henviser til budskabet om Guds
kærlighed og frelse, som Jesus bragte (se tweet
1.27).

De fire evangelister
De fire evangelister bliver ifølge traditionen
symbolsk afbildet som vingede væsner (Ez 1,10;
Åb 4,7):

• En mand (Matthæus): Hans evangelium begynder med en lang liste over Jesu forfædre.
• En løve (Markus): Han begynder sit evangelium med Johannes Døberen, der prædiker
om en brølende løve.
• En okse (Lukas): Oksen var et offerdyr som
det, Zakarias ofrede i templet i begyndelsen

Matthæus- Lukas- og Markusevangeliet minder meget om hinanden og kaldes ”de synoptiske evangelier”. Mange mener, at de er skrevet
på baggrund af den samme kildetekst, som
siden er forsvundet. Johannesevangeliet har en
lidt anderledes, mere teologisk i stil og indhold. Mange af de ting, der er nævnt i de andre
tre evangelier, er udeladt. Apostlenes Gerninger er også skrevet af Lukas, og beretter om
Kirkens tidlige historie. Apostlenes Gernin50

af evangeliet.
• En ørn (Johannes): Hans evangelium begynder med et fugleperspektiv, der viser Jesus
som det evige Ord.
Du vil ofte se disse symboler i kirker. For
eksempel er der afbildet en ørn på mange præ
dikestole som et symbol på Guds Ord (Joh 1,1).

De 27 bøger i Det Nye Testamente
Evangelier:		

Synoptiske:		

Matthæus, Markus, Lukas

			Andre:			Johannes

Apostlenes Gerninger
Breve:

		

Af Paulus:			

Romerbrevet, Første og Andet Korintherbrev, Galaterbrevet,

						Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolossenserbrevet, Første og
						

Andet Thessalonikerbrev, Første og Andet Timoteusbrev, Titus-

						brevet, Filemonbrevet
			

Andre forfattere: 		

Hebræerbrevet og de katolske breve (breve skrevet til hele

						

Kirken) Jakobsbrevet, Første og Andet Petersbrev, Første, An

						

det og Tredje Johannesbrev, Judasbrevet

Apokalypse					Johannes’ Åbenbaring

ger handler om de første kristne i Jerusalem,
som blev ledet af apostlen Peter. Her læser vi
også om de første missionærer, især Paulus
(se tweet 1.11), som blev udsendt for at udbrede
Guds Ord.

# Brevene og Johannes’ Åbenbaring
Paulus rejste og prædikede i hele Lilleasien og
det nordøstlige Middelhavsområde og besøgte
lokale kirker, hvoraf han selv havde grundlagt
nogle. Efterfølgende skrev han breve til disse
unge kristne menigheder for at lede dem på
deres trosvandring. Disse breve kaldes også
epistler. I dag ved vi, at det faktisk ikke var
Paulus, der skrev Hebræerbrevet, selvom det
længe er blevet tilskrevet ham. De resterende
breve er skrevet af forskellige forfattere. De
har et mere generelt indhold, og de fleste er

ikke skrevet til specifikke menigheder.
Endelig finder vi Johannes’ Åbenbaring, eller
Apokalypsen, som den sidste bog i Bibelen.
Den indeholder profetiske visioner om verdens
ende og den sidste kamp mod det onde. Sproget er meget symbolladet, og der fortælles om
Dommedag og det himmelske Jerusalem (se
tweet

1.44).

Det Nye Testamente består af fire
evangelier, Apostlenes Gerninger,
21 breve af Paulus og andre samt
Johannes’ Åbenbaring.

Læs mere
Bøger i Bibelen: KKK 120; CCCC 20; YOUCAT 16. Det Nye Testamente: KKK 124-127, 139; CCCC 22; YOUCAT 18.
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1.20 Hvordan kan jeg vide, hvad der skal tages
bogstaveligt i Bibelen, og hvad der ikke skal?

At læse Bibelen

B

ibelen er Guds Ord, men det blev nedskrevet af mennesker (se tweet 1.12). Hvordan ved jeg, hvornår det er Gud, der taler, og
hvornår det er de menneskelige forfattere?
Hvordan ved jeg, hvad der er historiske fakta,
hvad der er fortællinger, hvad der er poesi, og
hvad, der er lignelser? Hvordan finder jeg den
rigtige måde at fortolke dem på?

# At læse Bibelen på en god måde
Hvis du gerne vil læse Bibelen på en god måde
og forstå den, så er der mindst tre vigtige ting,
du skal huske på. For det første må du ”være
meget opmærksom på hele Skriftens indhold
og enhed” (KKK 112; se Dei Verbum 12). Enhver
tekst, der bliver skilt ad i smådele, kan fordreje
sandheden og give et falsk budskab. Gennem
historien har folk fordrejet Guds Ord til at
stemme overens med deres egne holdninger
ved at citere passager fra Bibelen uden at tage
hensyn til det samlede budskab (se tweet 1.11).
Bibelen er en sammenhængende enhed, så alle
delene skal læses med de andre dele og helheden i tankerne.
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For det andet må vi læse Bibelen inden for
rammerne af Kirkens tradition (KKK 113; se Dei
Verbum 12; se tweet 1.11). Skriften og traditionen
er to måder, Gud har åbenbaret sig for os på.
Gennem århundrederne har helgener, paver og
kirkelige konciler skrevet smukke kommentarer til Bibelen. Deres ord kan hjælpe os med at
dykke dybere ned i sandhederne om Gud, som
de åbenbares i Skriften.
For det tredje er det vigtigt at forstå, at troens
sandheder er del af noget større, nemlig Guds
frelsesplan. Vi kender til denne plan gennem
den guddommelige åbenbaring (KKK 114; se tweet
1.27).

# Kirken og Helligånden
Når vi prøver at forstå Bibelen, bliver vi
hjulpet af vores fornuft og de mange kloge
mennesker, som i tidens løb har fortolket den
korrekt. Men mest af alt har vi brug for hjælp
fra Helligånden, som vil lede os på vores rejse
med Gud. Det er denne hjælper, Jesus lovede
apostlene, og som hjalp dem med at forstå og

Underbygget af arkæologiske udgravninger
Mange af de steder, der nævnes i Bibelen, er blevet udgravet af arkæologer. Blandt disse er for eksempel Tempel
bjerget i Jerusalem, hvor resterne af kong Herodes’ palads blev fundet (Luk 23,7). En indskrift på en sten i Caesarea
vidner om, at Pontius Pilatus rent faktisk var statholder i Judæa i det første århundrede (Matt 27,11). Der er også fundet
beviser på, at mange af de konger, der er nævnt i Det Gamle Testamente, har levet. For eksempel er der fundet segl
fra kong Hizkija af Judæas tid (2 Kong 18,1).
Mellem 1946 og 1956 blev Dødehavsrullerne fundet i nogle huler i Det Hellige Land, nær Qumran. Disse papyrusruller
indeholder jødiske skrifter, som sandsynligvis blev skrevet i århundredet før Jesus levede. Til dato er det de ældste
kendte jødiske hellige skrifter. Teksten på disse skriftruller svarer til Det Gamle Testamente.

prædike evangeliet (se tweet 1.31). Kirken fik til
opgave af Jesus at fortolke Skriften på rette
måde (se tweet 2.11). Med hjælp fra Helligånden
hjælper Kirken os med at forstå Guds Ord korrekt, i harmoni med alle de troende og i lyset
af den hellige tradition.

# Bøn: Et ord med Gud
Det er vigtigt at finde ud af, hvad de guddommeligt inspirerede forfatteres hensigt var, da
de skrev bøgerne i Bibelen. For at gøre det,
kan du læse om og studere deres baggrund og
den tid, de levede i. Men vigtigst er det at lytte
til Gud, forfatteren over dem alle, som ikke
er bundet af tid og sted. Det gør du ikke så
meget ved at studere Bibelen, men i stedet ved
at læse den som en bøn, så at sige (se tweet 3.8).
Skriften er til for mennesker til alle tider og

på alle steder, også dig. Det er ikke for ingenting, at vi kalder det ”Guds Ord”. I Bibelens
ord kan du høre Gud selv tale! Derfor står der
i Bibelen: ”Lykkelig den, som ikke vandrer
efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes
vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin
glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov
dag og nat” (Sl 1,1-2).

Med hjælp fra Helligånden, hjælper
Kirken os med at læse Bibelen rigtigt
og at forstå den i dens helhed i sam
menhæng med traditionen.

Læs mere
At læse Bibelen rigtigt: KKK 109-114, 137; CCCC 19; YOUCAT 16.
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Hvad har Jesus gjort for os?

1.28 Hvorfor skulle Jesus
dø på sådan en frygtelig måde?

É

n ting er sikker: i sin menneskenatur afventede Jesus sin lidelse og død på korset
med smerte og ængstelse. Han bad endda
Gud om at måtte slippe. Da han bad i haven i
Getsemane, sagde han: ”Fader, hvis du vil, så
tag dette bæger fra mig” (Luk 22,42). Tvivlede
han på, om han var stærk nok til at bære denne
umenneskelige lidelse? Måske. Men han var
stadig villig til at lide i lydighed mod Faderen,
og ud af kærlighed til os tilføjede han: ”Dog,
ske ikke min vilje, men din” (Luk 22,42). Derefter gik han døden i møde.

# Grusomt
Bibelen fortæller os, at Jesus på denne måde
opnåede tilgivelse for vores synder og derved
frelste os fra døden (se tweet 1.26). Man kunne
spørge sig selv, om Gud ikke i sin almagt (se
tweet 1.35) kunne have frelst os på en anden
måde. Vi kender ikke svaret, men den bøn,
Jesus bad i Getsemane, tyder på, at svaret er
nej. Ikke fordi Guds magt er begrænset, men
fordi det var nødvendigt med et fuldkomment
offer for at forene Gud og det syndige menne70

ske. Derfor sørgede Gud for det perfekte offer
- Gud selv. De jødiske religiøse ledere så det
som en fornærmelse mod Gud (eller blasfemi), at Jesus påstod at kunne tilgive synder
og kaldte sig selv Guds Søn (se boks), og derfor
forlangte de, at han skulle dø. Gennem opstandelsen viste Gud, at Jesus virkelig er hans
Søn, som virkelig har magt til at tilgive synder
og skænke evigt liv. Mordet på Guds eneste
Søn er den største synd, man kan forestille
sig. Men alligevel tilgav Jesus dem, der gjorde
det (Luk 23,24), og beviste derved, at der ikke
er nogen synd, der er så stor, at den ikke kan
tilgives af Gud.

# Hellige sår
Peter fortalte os, hvordan vi er blevet helbredt
ved Jesu sår (1 Pet 2,24). Sådan førte Jesus Gud
og mennesket sammen. Offeret på korset kan
ses som det svar, Jesus gav til Gud på menneskehedens vegne. Opstandelsen er Guds svar
til menneskeheden. De fem sår i Jesu hænder,
fødder og side er tegn på vores frelse. Det er
derfor, når en biskop for eksempel salver et

Er Jesus Guds søn?
Før Jesu tid havde jøderne allerede omtalt nogle særlige personer som ”gudssønner”. I Skriften kaldes Israel Guds
”førstefødte søn” (2 Mos 4,22). Konger blev også nogle gange kaldt gudssønner (Sl 2,7). Men når vi kalder Jesus for
Guds Søn, er det ikke bare en kulturel titel eller en ærestitel. Forholdet mellem Jesus og Faderen er anderledes end
vores bånd til Gud, fordi Jesus også selv er Gud. Thomas, en af Jesu apostle kendt som ’den tvivlende Thomas’, sagde
til Jesus: ”Min Herre og min Gud!” (Joh 20,28). Gud selv kaldte Jesus sin ”elskede søn” (Matt 3,17). Peter sagde endda til
Jesus: ”Du er Kristus, den levende Guds søn” (Matt 16,16). Og Jesus bekræftede det. Mange, som hørte Jesus sige, at
han var Guds Søn, troede ikke på ham. De ville endda stene ham for blasfemi og sagde: ”du, der er et menneske, gør
dig selv til Gud” (Joh 10,33). De ville aldrig have tænkt på at stene ham, hvis udtrykket ”Guds Søn” bare var en ærestitel.
På den måde bekræfter Skriften, at Jesus virkelig er Gud. Troen på at Jesus Kristus er Guds Søn er det grundlæggende
kriterium for at være kristen (KKK 454). I den nikænske trosbekendelse (se tweet 1.31) taler vi om Jesus som ”sand Gud af
sand Gud, født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen”.

alter med krisam, før det tages i brug første
gang, tegner fem kors på alterets overflade
som henvisning til Kristi fem sår.

# Liv fra død
Den største lidelse, Jesus gennemgik, var ikke
de fysiske sår, men den ensomhed og afvisning, han oplevede på korset. Selvom han er
Gud, oplevede Jesus i sin menneskenatur, at
Gud forlod ham, som er den skæbne, vi ville
lide for vores synder uden tilgivelsen, som vi
får gennem Kristus. I vores sted sagde Jesus:
”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt
mig?” (Mark 15,34). Jesus, som var uden skyld,
blev ”synd” for os (Heb 9,28; se tweet 1.26). Det er
vores synder og straffen for dem, han bar på
korset. Han forblev tro mod Gud til det sidste

(2 Tim 2,13),

og med sit sidste åndedrag sagde
han: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd”
(Luk 23,46). Ved at ofre sin kærlighed til Gud i
vores sted muliggjorde han vores forsoning
med Gud (Kol 1,20). Jesus indstiftede en ny pagt
med Faderen på vores vegne - en, der vil gælde i al evighed (Heb 9,15); se tweet 1.27).

Ved at lide og dø i vores sted har
Jesus forsonet os med Gud. Han
knuste synden, så vi kan leve evigt.

Læs mere
Jesus tager vores synder på sig: KKK 613-617, 622-623; CCCC 122; YOUCAT 101. Offeret på korset: KKK 616-618, 623;
CCCC 122-123; YOUCAT 101-102. Guds Søn: KKK 441-445, 454; CCCC 83; YOUCAT 74.
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Hvad har Jesus gjort for os?

1.29 Jesus ikke bare
et godt menneske og en klog guru?

N

ogle mennesker siger, at Jesus bare var en
mand, der havde et kald - ligesom profeterne - til at tale om Gud. Men, hvis Jesus
virkelig var et godt menneske, så kunne han
ikke have sagt, at han var Gud, for det ville
have været løgn, og en løgner er ikke et godt
menneske.

# Tosset som et pocheret æg?
Den engelske forfatter C.S. Lewis advarede
dem, der var villige til at acceptere Jesus som
en stor moralsk leder, men ikke som Gud:
”Et menneske, der blot var et menneske, men
sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en
stor morallærer. Han ville enten være sindssyg
– på linje med en mand, der påstår, at han er et
pocheret æg – eller også ville han være Djævelen selv. Enhver må træffe et valg. Enten var
og er dette menneske Guds Søn, eller også er
han en galning eller noget endnu værre” (’Dette
er kristendom’).

Der er altså, ifølge Lewis, tre muligheder: (1)
Jesus var sindssyg, (2) Jesus var ond, eller (3)
Jesus var (og er) Gud (se tweet 1.27).
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# Sindssyg, ond eller Gud?
I evangelierne er der et par personer, der kaldte
Jesus vanvittig (Joh 10,20). Men de fleste anerkendte, at han kunne diskutere rationelt og derfor ikke var gal. Selv hans fjender kunne ikke
anklage ham for at være ond i ordets egentlige
forstand. Tværtimod udførte han overnaturlige,
gode gerninger. Når han blev spurgt, om han
var Kristus eller Messias, henviste han til de
mirakler, han havde udført: ”Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører,
og døde står op, og evangeliet forkyndes for
fattige” (Matt 11,4-5). I mange år havde profeterne
forudset, at Gud en dag ville sende Frelseren,
som ville gøre disse ting (Es 29,18-19). Og så skete
det! Da de så dette, sagde folk: ”Sådan taler
en dæmonbesat ikke; kan en dæmon da åbne
blindes øjne?” (Joh 10,21). Mest usædvanligt af alt
var de ting, som Jesus sagde om sig selv (se tweet
1.28), nemlig at han var ét med Gud. Han udførte
store mirakler og talte om Gud som en, der har
et helt nært kendskab til ham. En mand, der kan
alt dette, må være mere end bare en klog guru han må være Gud selv!

Var Jesus en person, et Ord, eller Gud selv?
Nogle mennesker påstår, at Kirken først besluttede, at Jesus var Gud adskillige århundreder efter hans død. Det er
ikke rigtigt. I Det Nye Testamente kan vi læse, at allerede de første kristne troede, at Jesus var Gud (Rom 9,5; Kol 2,9).
Jesus sagde: ”Jeg og Faderen er ét” (Joh 10,30). Johannes omtalte Jesus som ”Ordet”: ”I begyndelsen var Ordet, og
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud” (Joh 1,1). Jesus er det ord, som Gud talte, da han skabte verden (se tweet 1.2). For
de gamle grækere betød ”ord” (Logos) en bro, der forbandt Gud med den fysiske verden. Jesus er ikke blot en bro og
mægler mellem Gud og mennesket, han er også Gud. Vi kan se i tidlige skrifter, at de første kristne troede på dette.
Den hellige Ignatius af Antiochia skrev for eksempel omkring år 108 e.Kr., at Jesus er Gud, og at han ikke kun blev født
af et menneske, men også af Guds Helligånd (Luk 1,35). Et andet eksempel er den romerske historieskriver Plinius, en
ikke-kristen, som skrev i en rapport til kejser Trajan, at de kristne tilbad deres leder ”som en gud” (Breve 10,96).
På den anden side var Jesus også fuldt ud et menneske. Han blev født af en kvinde, Maria (Luk 2,7). Han voksede op
ligesom andre børn (Luk 2,40-52). Han mærkede sult og tørst (Matt 4,2; Joh 19,28). Han blev træt (Joh 4,6). Han blev bange
(Luk 22,44). Og i sidste ende døde han (Luk 23,46). Selv da han opstod fra de døde på den tredje dag, havde han en

menneskelig, omend herliggjort, krop (Luk 24,39; Joh 20,20-27). Som menneske var Jesus ligesom os i alle henseender,
undtagen synd (Heb 4,15). Jesus er altså Gud og menneske på samme tid. Jesus er en person med to naturer: en gud
dommelig natur og en menneskelig natur. Han er unik på det punkt.

# Gud og menneske
Gud opfyldte sit løfte om at sende Frelseren,
da Jesus blev født i Betlehem (Luk 2,1-7; Joh 1,114). Jesus er Gud selv, som er blevet menneske
(se boks). Jesus lærte os ikke blot, hvordan vi
skulle elske hinanden - han førte også sin lære
ud i livet i højere grad end nogen anden person
nogen sinde har gjort. I sin menneskenatur viste han, hvordan et perfekt menneske lever. Vi
kan også stræbe efter dette, og når vi gør det,
medvirker vi i vores egen frelse. Netop ved at
blive menneske frelste Gud os fra begrænsningerne i dette liv, begrænsninger, som er blevet

til gennem synd og vildfarelse. Han åbnede
vejen til evigt liv i Himlen (se tweet 1.45). Et
almindeligt menneske kunne aldrig have gjort
det samme.

En god og vis person kan ikke forsone
os med Gud, som Jesus gjorde. Jesus
er både menneske og Gud: han øn
sker og ER vores frelse.

Læs mere
Gud og menneskeheden: KKK 464-469, 480-482; CCCC 89-91; YOUCAT 77.
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Hvad gør Helligånden?

1.31 Hvem er Helligånden?

D

e fleste kan danne sig en forestilling om
Gud Fader. Vi kan forestille os, hvordan Jesus, Guds Søn, ser ud, fordi han er et
menneske. Men hvem er Helligånden? I den
første bog i Bibelen, Første Mosebog, læser
vi, at ”Guds ånd [Helligånden] svævede over
vandene” i begyndelsen (1 Mos 1,1-2). Ligesom
Gud Fader og Gud Søn altid har eksisteret, har
Gud Helligånd, eller Helligånden, også altid
eksisteret. Han er den tredje person i Treenigheden (se tweet 1.33).

# Bølger på stranden
Som hjælp til at forestille dig Helligånden kan
du tænke på havet. Kan du se en bølge uden
at kunne se havet? Helligånden er ligesom
bølgen, og havet er ligesom Guds Ord. Gennem Helligånden kom livet ind i verden. Han
taler til os, men ikke om sig selv - han gør det
blot muligt for os at høre Faderens Ord. Han
er Guds Ånd, som kommer usynligt til os og
ønsker at hjælpe os med at forstå Guds Ord og
tage imod det i tro (KKK 687; se tweet 1.20).

# Fra Fader og Søn
Helligånden er en person med sin egen personlighed og gaver (se tweet 1.32). Den hellige Thomas Aquinas kaldte Helligånden for frugten
af kærligheden mellem Faderen og Sønnen.
Helligånden udgår fra Faderen og Sønnen
ligesom solen udstråler varme stråler af lys. Vi
bekræfter dette hver søndag, når vi beder Trosbekendelsen (se boks). Fordi Helligånden selv er
Gud, forstår han Gud fuldstændigt (1 Kor 2,10).

I Det Gamle Testamente modtog kongerne
Helligånden ved at blive salvet. Det var den
samme ånd, som hjalp profeter som Moses,
Elias, Esajas, Ezekiel, Jeremias og mange
andre. Profeterne var modige nok til endda at
kritisere konger. Helligånden hjalp dem til at
inspirere utallige mennesker.
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Det samme gælder for apostlene, som rejste
ud for at udbrede evangeliet med hjælp fra
Helligånden. Selv i dag hjælper Helligånden
os stadig gennem sine gaver (se tweet 1.32).

“Jeg tror på Helligånden”
Hver søndag fremsiges trosbekendelsen i alle katolske kirker og i mange andre kristne menigheder. Med trosbe
kendelsen udtrykker vi vores tro på Gud Fader, Søn og Helligånd. Dette er den lange version, den såkaldt Nikænske
trosbekendelse:
”Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader, Himlens og jordens, alle synlige og usynlige tings skaber. Og på én Herre,
Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, som er født af Faderen forud for alle tider. Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand
Gud. Født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen, ved ham er alting skabt; som for os mennesker og for vor frelses
skyld er nedstegen fra Himlen og har påtaget sig kød ved Helligånden af Jomfru Maria og er blevet menneske; han
blev også korsfæstet for os under Pontius Pilatus, har lidt og blev begravet, opstod på den tredje dag efter skrifterne
og opfor til Himlen; han sidder ved Faderens højre hånd, og han skal komme igen med herlighed for at dømme de
levende og de døde; og på hans Rige skal der ikke være ende. Og på Helligånden, Herren og Levendegøreren, som
udgår fra Faderen og Sønnen, og som tillige med Faderen og Sønnen tilbedes og forherliges, som har talt ved profe
terne; og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke; jeg bekender én dåb til syndernes forladelse, og jeg venter de dødes
opstandelse og livet i den kommende verden”.
Amen.

# Livsånde
Skabelseshistorien fortæller os, at Gud skabte
mennesket af jord og blæste livsånde (Helligånden) ind i det for at gøre det levende (1 Mos
2,7). Helligånden kaldes ofte ”Guds åndedrag”.
Helligånden kendes på, hvad han gør, og
derfor bruger man ofte symboler til at beskrive
ham: et åndedrag, luft eller vind, vand, ild, lys
og skyer. Han afbildes også ofte som en due,
ligesom da han steg ned over Jesus, da Johannes døbte ham (Matt 3,16).

Sammen med Faderen og Sønnen
er Helligånden Gud. Han trøster os,
lader os få del i Guds kærlighed og
hjælper os.

Læs mere
Helligånden: KKK 687-688; CCCC 137; YOUCAT 116.
Navne og symboler på Helligånden: KKK 691-701; CCCC 138-139; YOUCAT 115.
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Klik her
giv mig besked!
og få besked når
bogen kan bestilles

